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العام اجلامعي1440-1439 :

يهدف هذا البحث إىل مجع مدونة لغوية شاملة ومتوازنة تتخذ من اإلطار النموذجي للمدونة العربية (املدونة اللغوية العربية
ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية)  KACSTACإطارا ملدونة من  10آالف كلمة تقطع وفق قائمة من متغريات
التقطيع اليت يعتمد عليها التوسيم النحوي؛ لتقدمي َناذج توسيمية حنوية ،منطلقة من قواعد النحو العريب ،صاحلة للتوسيم
اآليل ،تدرب على جزء منها إحدى خوارزميات تعلم اآللة ،مث خيترب نظاما التقطيع والتوسيم النحوي على املتبقي منها.
وقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي حيث وصفت أنظمة التوسيم بشكل عام ،وما هو موجود يف املدونت العربية
املوسومة حاليا ،مقَتحة َناذج للوسوم النحوية (أقسام الكالم) تنطلق من نظرية متام حسان يف تقسيم الكالم .مث طبقت
هذه النماذج على املدونة اليت مجعتها بتقطيع املدونة وتوسيمها يدواي .كما اتبعت الباحثة منهج تعليم اآللة االحتمايل يف
تدريب خوارزمية احلقول العشوائية املشروطة ) Conditional Random Fields (CRFعلى مدونة الدراسة (مدونة
التدريب) ،مث اختبار نظامي التقطيع والتوسيم النحوي على املتبقي من املدونة (مدونة االختبار).
وقد توصلت الباحثة إىل تقدمي ثالث جمموعات وسوم :جمموعة وسوم رئيسة ،وجمموعة وسوم فرعية ،وجمموعة وسوم موسعة.
مث زودت الباحثة نظامي التقطيع والتوسيم النحوي هبا ،وقاست أداءمها على مدونة االختبار بعد تدريبه على التقطيع والتوسيم
مع جمموعات الوسوم الثالثة وظهرت نتائج الصحة يف التقطيع  0.99ويف جمموعة الوسوم الرئيسة  0.92ويف جمموعة الوسوم
الفرعية  0.82ويف جمموعة الوسوم املوسعة  ،0.72مث زادت من حجم مدونة التدريب لتحسني أدائهما ،وقد أظهرا حتسنا
طفيفا.
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The aim of this research is to collect a comprehensive and balanced corpus, based on
the sample frame of the Arabic Corpus (KACSTAC). The study corpus consists of
10,000 words segmented according to a list of linguistic variables on which
grammatical tagging based. This is in order to produce grammatical tagging models
driven by Arabic grammar rules and valid for the automatic tagging. Part of the
intended corpus is trained with machine learning algorithms, and the remaining of the
.corpus is tested to evaluate the systems of grammatical segmentation and tagging
The researcher adopted a descriptive and analytical method. She reviewed tagging
systems in general, especially those currently existing in the tagged Arabic corpora.
Afterwards, she suggested models of parts-of-speech tags, which are based on Tammam
Ḥassan's. These models are applied on the study corpus that was segmented and tagged
manually. The researcher also used the probabilistic machine learning. This was made
by training the algorithms of conditional random fields (CRF) in the training corpus,
and by testing the system of grammatical segmentation and tagging in the reset of the
.corpus (test corpus)
She made up three tagsets: main tagset, sub-main tagset and extended tagset. These
three tagsets were provided by the system of grammatical segmentation and tagging.
The performance of the systems was measured in the test corpus after the stage of
training, and the accuracy of segmentation was 0.99. Regarding the main tagset, submain tagset and extended tagset, the accuracy was 0.92, 0.82 and 0.72 respectively. the
training corpus was increased for improving the performance of systems. and this
showed a slight improvement
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